Beleidsverklaring 2016
Voor het jaar 2016 is het beleid gericht op uitbreiding van debiteurenbestand, spreiding van
doelgroepen, uitbreiding van het dienstenpakket en reductie van vaste kosten met als doel
de continuering van bedrijfsvoering en werkgelegenheid te kunnen waarborgen. Daarbij
achten wij het van het allergrootste belang dat door alle, bij ons bedrijf betrokken personen,
werkzaamheden op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de veiligheid, gezondheid en
het welzijn van al onze medewerkers, alsmede onderaannemers en derden gewaarborgd is
en dat schade aan materiaal, materieel en milieu zo min mogelijk is.
Wij zijn van mening dat de zichtbare betrokkenheid van alle personen binnen onze
organisatie een absolute voorwaarde is om blijvende resultaten te kunnen boeken bij de
realisatie van onze doelstellingen.
Voor elk jaar spreken wij o.a. als doelstelling uit het aantal verzuim - ongevallen op nul te
houden. Resterende doelstellingen zijn beschreven in het jaarplan.
Ons KVGM.- beleid is erop gericht:
- De kwaliteit van het geleverde product op een hoog niveau te houden
- Het arbeidsklimaat in het algemeen te verbeteren en menselijk leed te voorkomen
- Het milieu voor zover mogelijk te ontzien
- Het voorkomen van materiële schade
- Het voldoen aan wet en regelgeving
- Het voldoen aan ISO 9001: 2008 en VCA normering
In het door ons gevoerde bedrijfsbeleid heeft de zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu dezelfde prioriteit als de kwaliteit en leveringscondities van alle door onze organisatie
geleverde producten.
Wij streven een continue verbetering na van ons KVGM - beleid, derhalve zullen wij het
gevoerde beleid jaarlijks toetsen en waar nodig aanpassen.
Vanzelfsprekend zullen wij alle mogelijke gelegenheden aangrijpen om ons KVGM - beleid
uit te dragen en zullen wij alle mogelijke middelen ter beschikking stellen om onze
doelstelling te realiseren.
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